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RESUMO

O mercado mundial de cerveja está em ascensão, com um aumento de cervejarias locais, que associam o seu consumo ao turismo, cultura, bem-
estar e um número crescente de apreciadores. No Brasil este mercado também está em um processo de transformação com a busca de um perfil 
que pode caracterizar a escola cervejeira brasileira, atualmente semelhante às escolas belga e norte-americana. Com a diversidade ambiental do 
Brasil, supõe-se que o isolamento e domesticação de diferentes linhagens de leveduras epífitas com poder fermentativo possam fornecer sabores 
e aromas característicos na cerveja de determinadas regiões do país. Este trabalho tem como objetivo isolar, caracterizar e testar a capacidade 
fermentativa de leveduras epífitas de casca de frutas para a produção de cerveja. Foram coletadas amostras de frutas silvestres ou cultivadas sem 
agrotóxicos, na cidade do Rio de Janeiro/RJ (Zona Oeste, Zona Norte, Floresta da Tijuca e uma Feira Orgânica), em Niterói/RJ (Região Oceânica e 
bairro Santa Rosa), no Interior do Estado do Rio de Janeiro (Resende/RJ, Penedo/RJ e Engenheiro Passos/RJ) e no interior de São Paulo (São 
Roque/SP). As frutas foram coletadas em saco plástico com vedação, esterilizado com álcool 70%, com auxilio de luvas estéreis. Em cada saco 
foram adicionados 100 ml de água estéril e estes foram agitados por 5 minutos e incubadas por 72 horas a 25ºC. Uma amostra do lavado foi 
semeada em placa de Ágar Sabourand com 50 µg/ml de Cloranfenicol e mantido a 25 graus por 72 horas. A partir da análise morfológica das 
colônias, foram isoladas aquelas com aspecto leveduriforme, que foram repicadas em nova placa de ágar Sabourand, por 72 horas. Colônias 
isoladas foram coradas pelo método de Gram para visualização microscópica e, em caso de morfologia celular sugestiva de levedura, foram 
selecionadas para testes fermentativos. Os isolados selecionados foram propagados em meio líquido (200 mL de meio de extrato de malte por 72 
horas a 25°C, em agitação constante), juntamente com controle positivo (levedura comercial S33, Saccharomyces cerevisae). Após 72 horas, o 
meio propagado foi inoculado em fermentador contendo dois litros de mosto cervejeiro de 1,047g/ml, para fermentação por 14 dias. A 
diminuição da densidade foi verificada através de um densímetro e a atividade fermentativa visualizada através da formação de bolhas no airlock 
(formação de CO2). Foram coletadas 69 frutas de fevereiro a maio de 2016, isolando-se 49 linhagens de levedura. Das 49, oito isolados foram 
testados quanto sua capacidade fermentativa, pelo número limitado de fermentadores. Após 14 dias de fermentação, o controle positivo 
apresentou densidade final de 1,019 g/ml (densidade inicial: 1,047g/ml). As cepas N7, JU4, FO1, FO3, FO8 e SR3 apresentaram baixo potencial 
fermentativo (média de densidade final de 1,039 g/ml) e aroma clássica de fermentação selvagem. Os isolados F05 e N5  apresentaram excelente 
capacidade fermentativa (densidade final de 1,017 e 1,015 g/ml, respectivamente), com aroma agradável (N5 com aroma de mel; FO5 com aroma 
clássico de cerveja). Dentre as cepas testadas, apenas a amostra SR3 não apresentou atividade no airlock. O repique do extrato de malte mostrou 
o crescimento de colônias isoladas e viáveis, em todos os isolados e no controle positivo, com exceção do controle negativo. De acordo com a 
literatura, um percentual pequeno de isolados selvagens possuem boa capacidade fermentativa de cerveja, vinho e cachaça. Dessa forma, como 
as leveduras FO5 e N5 apresentaram boa capacidade fermentativa, sendo promissoras para a produção de cerveja. Entretanto, faz-se necessário 
novos testes para adaptação desses isolados ao ambiente alcoólico, além de testes posteriores para identificação específica da levedura.
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